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Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi saavutamisse.1
Sekkumise eesmärk on maapiirkonnas uute hästi tasustatud töökohtade lisandumine või
olemasolevate töökohtade palgataseme kasv läbi ettevõtte arengusse suunatud
investeeringute toetamise.
Sekkumine tuleneb vajadusest luua maapiirkonda juurde atraktiivseid ja hästi tasustatud
töökohti ja suurendada kestlike ning kõrgemat lisandväärtust loovate ettevõtete osakaalu
maapiirkonnas. Uusi atraktiivseid hästi tasustatud töökohti on võimelised looma eelkõige
konkurentsivõimelised, arengule orienteeritud ja hästi juhitud ettevõtted.
Konkurentsivõime tugevnemisele aitab kaasa kõrgemat tootlikkust tagavate tehnoloogiate
rakendamine, suuremat kasumlikkust võimaldavate uute toodete ning teenuste turule
toomine ja kliendibaasi laiendamine lähipiirkonnast kaugemal asuvatele turgudele.
Eelnimetatud tegevuste arendamine nõuab investeeringuid. Sekkumise läbi on võimalik
motiveerida ja toetada ettevõtjaid arenguks vajalike investeeringute tegemisel.
Enamus ettevõtlusest on koondunud pealinna ja selle ümbrusesse, kus ettevõtlusaktiivsus on
kõrgem, tööpuudus madalam ja sissetulekud suuremad. Elanike arv selles regioonis kasvab.
Vastupidine olukord on Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal.
Regionaalarengu strateegia eesmärkidest tulenevalt on põhjendatud regiooniti erinevate
toetusmäärade rakendamine, et motiveerida ettevõtjaid tegema investeeringuid
regionaalarengu seisukohast olulistes piirkondades.
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Art. 99(c)

Sekkumine panustab erieesmärki 8, mis on suunatud tööhõive, majanduskasvu ja
maapiirkondade arengu edendamisele.
Sekkumise vormiks on ettevõtja arengusse suunatud investeeringute toetamine. Toetatakse
materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtavaid investeeringuid. Sekkumist
rakendatakse nii tagastatava kui tagastamatu abina.
Toetuskõlblikkuse tingimused2
Sekkumise sihtgrupiks on maapiirkonnas tegutsevad väikeettevõtjad (kuni 49 töötajat ja käive
või bilansimaht alla 10 miljoni euro)
Maapiirkond on piirkond, mis vastab Statistikaameti metoodika alusel maalisele ja
väikelinnalisele asustuspiirkonnale.
Sekkumise raames ei toetata investeeringuid Tallinnaga piirnevatesse valdadesse, milleks on
Harku vald, Saue vald, Kiili vald, Rae vald, Jõelähtme vald, Viimsi vald.
Toetatava projekti raames loodavad uued töökohad peavad tekkima maapiirkonda.
Välistused tegevusvaldkondadest
Ei toetata ettevõtjate tegevust järgmistes tegevusvaldkondades:
-

hasartmängude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92);

-

finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);

-

kinnisvara-alane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);

-

juriidilised toimingud ja nõustamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69 ja 70);

-

põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008, jagu A).

Ettevõtjaid, kes tegutsevad põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga, toetatakse
juhul, kui nende äriplaan ja investeeringud on suunatud mittevälistatud
tegevusvaldkondadele.
Toetatavad tegevused
Toetatakse ettevõtja majandustegevuse arendamiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse
vara soetamist, sealhulgas hoonete ja rajatiste ehitamist ning parendamist.
Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud määratakse rakendusmäärusega.
Toetusmäär
-

kuni 50% investeeringu abikõlblikust maksumusest;

-

Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal kuni 70% investeeringu abikõlblikust maksumusest;

-

Tallinnaga piirnevatesse valdadesse tehtavaid investeeringuid ei toetata.
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Art. 99(d)

Projektide valikupõhimõtted
Projekte valitakse taotluste rahastamise eelarve piires taotluste hindamistulemuste põhjal.
Taotluse menetlemisel hinnatakse investeeringu ja sellega seotud kulude asjakohasust ning
majanduslikku põhjendatust lähtudes sekkumise eesmärgist, taotleja poolt esitatud
äriplaanist ja finantsprognoosidest ning muust menetlemise seisukohast asjakohasest infost.
Toetuse määramise eelduseks on äriplaani, projektiplaani ja finantsprognooside olemasolu.
Taotleja poolt esitatud äriplaan ja finantsprognoosid peavad andma kindlust ettevõtja
jätkusuutlikkuses ja veenma vähemalt ühe järgneva eesmärgi realistlikkuses:
-

uute töökohtade lisandumine maapiirkonnas

-

keskmise brutopalga kasv maapiirkonnas paiknevatel töökohtadel

-

ettevõtlustulu kasv majanduslikult jätkusuutlikult tegutseva FIE puhul (ettevõtlustulu
kuu kohta on vähemalt samas suurusjärgus Eesti keskmise brutopalgaga)

Jooksva taotlemise korral osutub taotlus valituks, kui hindamisel saadud koondhinne on
rahastamiseks vajalikust lävendist kõrgem ja sekkumise eelarves on rahastamiseks vajalikud
rahalised vahendid olemas.
Voorulise taotlemise puhul osutub taotlus valituks, kui hindamisel saadud koondhinne on
rahastamiseks vajalikust lävendist kõrgem ja hindamisel moodustunud pingerea alusel on
vooru eelarves antud taotluse rahastamiseks piisavad rahalised vahendid olemas.
Valitud variant fikseeritakse rakendusmääruses.

